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In deze nieuwsbrief leest u meer over dubbele pech i.v.m. storingen op school,
Sint, de kerstviering, treft u een bijlage van de bibliotheek en een flyer over het
kerstcafé aan, wanneer de directeur aanwezig is en wanneer de volgende
nieuwsbrief uitkomt.
Dubbele pech
Afgelopen maandag had de school dubbele pech, een uitgevallen kachel en
een haperende groep in de meterkast en daardoor op sommige plaatsen in de
klassen geen licht! Gelukkig waren de monteurs vlug ter plaatse en was de cvketel dezelfde dag weer operationeel, waardoor we er op dinsdag weer warmpjes bij zaten. Woensdagmiddag hebben de elektriciens het probleem met de
groepenkast opgelost, zodat we in elk lokaal weer kunnen beschikken over ruim
voldoende lichtpunten.
Sint
We verwachten dat Sint op donderdag 5 december zijn verjaardag bij ons op
school komt vieren. Het is dan niet nodig om uw kind een pauzehapje en drankje mee te geven; dit wordt door school verzorgd. De kinderen zijn deze
dag om 12 uur uit. We hopen op een gezellige Sinterklaasdag.
Kerstviering
Op 19 december vieren wij op school het kerstfeest met een lekker kerstdiner.
Het kerstdiner duurt van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Groep 7 en 8 zal hun eigen kerstdiner maken en serveren deze avond. Voor de
groepen 1 tot en met 6 hangen er weer kerstbomen met gerechtjes op de deur
van de klas. U kunt hier vanaf maandag 9 december een gerechtje van afhalen. Dit gerechtje brengt u dan op 19 december mee naar school bij het brengen van uw kind(eren).
Ook dit jaar hebben we juf Mieke weer bereid gevonden om met de kinderen
die dit willen het kerstkoor van obs De Vliegerdt te vormen. Het kerstkoor bestaande uit kinderen van groep 4 t/m 8 zal aan het einde van de avond voor u
optreden, ook zullen de groepen 1 t/m 3 een optreden verzorgen.
In deze nieuwsbrief vindt u ook de flyer met informatie over het kerstcafé. Deze
flyer zullen de kinderen op maandag 9 december mee naar huis nemen zodat
u zich via deze flyer aan kunt melden.
Groetjes van de kerstcommissie.
Sponsorgeld
Regelmatig denken we met plezier terug aan de leuke tijd die we voor de zomervakantie hadden toen we bezig waren met plannen voor het nieuwe plein.
We kunnen ons voorstellen dat de kinderen van de leerlingenraad (en natuurlijk
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ook alle andere kinderen) vol trots gebruik maken van het door henzelf ontworpen plein!
De sponsoracties in de vorm van sponsorloop en zomerfair leverden meer
dan €11.000,00 op. Van dat geld hebben we het speeltoestel en de ‘voetbal
kooi’ aangeschaft. Maar toen was er nog genoeg over voor een nieuw net
op de zandbak en de laatste aankoop was een nieuwe geluidsinstallatie.
Vlak voor de eindmusical was de oude namelijk kapot gegaan.
We zijn super tevreden dat we dit allemaal hebben kunnen realiseren, onder
andere van uw gulle bijdragen. We hebben nog een klein gedeelte van het
sponsorgeld over. Dat schenken we aan de oudervereniging van onze
school, want dan weten we zeker dat het aan alle kinderen ten goede komt.

Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 3, donderdag 5, donderdag 12 en maandag 16
december op school aanwezig. Voor vragen staat zijn deur vrijwel altijd open
en een eventuele afspraak is zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 december

Agenda:

OBS De Vliegerdt
Achterweg zz 2c
3216 AB Abbenbroek
Telefoon:
0181-662559
E-mail:
vliegerdt@primovpr.nl
Internet:
www.devliegerdt.nl
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03-12 Directeur aanwezig



05-12 Sint viering



05-12 Studiemiddag (alle kinderen vanaf 12.00 vrij)



05-12 Directeur aanwezig



12-12 Directeur aanwezig



16-12 Directeur aanwezig



19-12 Kerstviering en kerstcafé van 18.00-19.30 uur



19-12 Studiemiddag (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij)



20-12 Studiemiddag (alle kinderen vanaf 12.00 vrij)
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Kerstvakantie van 23-12 tot 3-1-2020

Nieuwsbrief OBS De Vliegerdt 2019-2020 nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief OBS De Vliegerdt 2019-2020 nieuwsbrief 4

